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O PAPEL DA IMPRENSA NA RECONSTRUÇÃO                                                      

DE MEMÓRIAS TELEVISIVAS 

 

Sofia Vieira Lopes 

 

Resumo  

Quando nos deparamos com um objecto de estudo que combina som e 

imagem – a música num programa de televisão – mas quase todas as 

gravações estão irremediavelmente perdidas, pensamos que também o nosso 

trabalho está comprometido. O ânimo regressa no momento em que 

percebemos que a imprensa nos pode ajudar não só a reconstruir essas 

memórias, como a resgatar aquilo que ficou omisso na emissão televisiva. 

Este artigo tem como objectivo demonstrar a importância de publicações 

periódicas de naturezas distintas na reconstrução de memórias musicais em 

Portugal no final da década de 1960 e início da década de 1970, 

nomeadamente as revistas Flama, Rádio e Televisão, Nova Antena e Plateia, 

bem como os jornais Diário de Lisboa, Diário Popular, A Capital e O Século. O 

primeiro exemplo debruça-se sobre os artigos publicados acerca do talk-show 

Zip-Zip, emitido pela televisão pública (RTP) entre Maio e Dezembro de 1969, 

cujas gravações se encontram perdidas, que permitiram reconstruir os 

alinhamentos do programa no que concerne à música ali performada.  

O segundo exemplo analisa o modo como a imprensa tratou um dos programas 

de maior importância nas cenas televisiva e musical em Portugal – o Festival 

RTP da Canção – um concurso anual realizado com o objectivo de escolher a 

representação portuguesa no Festival Eurovisão da Canção, nomeadamente o 

acompanhamento à edição de 1975.  

Em ambos os casos, as publicações periódicas permitiram reconstruir 

memórias visuais e musicais. Estas publicações são essenciais para analisar e 

compreender as diversas posturas e valores relativos ao papel da música na 

televisão e na sociedade portuguesas.. 

Palvras-chave: Televisão, Zip-Zip, Festival RTP da Canção, Memória, 

Gatekeeping.   
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Abstract 

When we come across a subject of study that combines sound and image – the 

music in a television show – but all recordings are irretrievably lost, we would 

think that our research work could be jeopardized. When we realize that press 

can help us to reconstruct lost that uplift us. Press can help us to restore which 

was hidden by television broadcast and lost in time, supporting our knowledge 

about these television objects. 

This paper wants to demonstrate the significance of press reconstructing 

musical memories in Portugal at late-1960s and early-1970s, namely the role of 

the magazines Flama, Rádio e Televisão, Nova Antena and Plateia, and the 

daily newspapers Diário de Lisboa, Diário Popular, A Capital and O Século. The 

first example is focused on the articles about the talk-show Zip-Zip, broadcast 

by public television (RTP) between May and December of 1969, whose 

recordings are permanently lost. Press articles allowed us to rebuild the show’ 

schedules and its music. Press is also fundamental to analyze the values about 

the role of music in the television and about the role of music in the society. In 

the second example I analyze how press followed the 1975 edition of the RTP 

Song Contest – one of the major television shows held annually to choose the 

Portuguese entry at Eurovision Song Contest. In both cases, press allowed us 

to recreate visual and musical memories, and enabled us to understand 

distinctive values about music in Portuguese society. 

Keywords: Television, Zip-Zip, RTP Song Contest, Memory, Gatekeeping.   
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Introdução 

No momento em que se começa a delinear um trabalho de investigação 

centrado na relação entre música e televisão, pensar-se-á que uma parte 

essencial do trabalho partirá da análise das imagens. A sua observação seria a 

metodologia principal para investigar a música transmitida através da televisão. 

Porém, quando a realidade nos surpreende com o contrário, que metodologia 

poderemos adoptar? Como poderemos analisar a música transmitida pela 

televisão sem ter acesso às imagens e ao som? De que forma a imprensa nos 

poderá ajudar a compreender um objecto etnográfico de natureza audiovisual? 

Depois de resolvidas as questões metodológicas, surgem outras: como 

poderemos reconstruir memórias televisivas através da pesquisa na imprensa 

periódica? De que forma esta poderá colmatar a inexistência de fontes 

primárias? Qual a sua importância na reconstrução de discursos sobre música 

durante as décadas de 1960 e 1970? São estas as questões de partida para 

este artigo que pretende demostrar a importância da imprensa na investigação 

sobre som e imagem, tanto na reconstituição de memórias como no acesso 

aos discursos criados em torno destas. Este artigo parte de duas experiências 

de investigação ocorridas durante dois períodos distintos, tentando responder a 

algumas ansiedades encontradas no momento em que o investigador se 

depara com a impossibilidade de acesso às fontes. 

 

Estado da arte 

A relação entre a música e a televisão em Portugal é ainda um terreno 

pouco explorado. Os trabalhos de investigação que a abordam estão em 

desenvolvimento, existindo muitos aspectos por explorar. Neste âmbito, 

destacam-se os trabalhos de Pinto (no prelo; 2012) e de Cravinho (2013; 

2013b; 2013c; 2014; 2015) que apresentam abordagens etnomusicológicas. O 

primeiro diz respeito à presença musical nos primeiros anos do canal de 

serviço público de televisão – RTP, à época Radiotelevisão Portuguesa – no 

período entre 1956 a 1964. Devido à inexistência de imagens gravadas nestes 

sete primeiros anos de emissões televisivas, esta pesquisa teve de recorrer à 

análise de publicações periódicas para mapear intérpretes e reconstruir os 

repertórios emitidos pela televisão. Esta investigação termina precisamente na 

data em que entrou em funcionamento a tecnologia que permitiu proceder à 
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gravação das emissões televisivas – a videotape. O segundo trabalho explora a 

presença do jazz na programação da RTP, como parte integrante de um 

trabalho mais amplo acerca deste género musical. 

Por outro lado, o trabalho de Cunha (2011) sobre o cinema em Portugal, 

quando aborda aquele que também foi transmitido pela RTP1, fornece algumas 

pistas acerca da música transmitida durante os primeiros quinze anos da 

“televisão pública”2. 

Sendo escassos os trabalhos neste âmbito, destaco o estudo que 

realizei relativamente à presença da canção de intervenção na televisão 

durante a ditadura em Portugal3. Neste trabalho (Lopes 2012), sublinho o papel 

pioneiro do programa Zip-Zip (RTP, 1969) na televisão portuguesa enquanto 

espaço único para a divulgação da canção de protesto num período marcado 

pela censura. O primeiro estudo de caso abordado neste artigo baseia-se 

precisamente nesta investigação, realizada no âmbito do Mestrado em 

Ciências Musicais – Etnomusicologia (NOVA/FCSH). No que respeita ao 

programa Zip-Zip, e tratando-se de uma análise mais lata e de carácter 

antropológico, é importante considerar o trabalho publicado por Simões (2011). 

Por seu turno, e tratando-se de investigações no âmbito da componente 

noticiosa da televisão, os trabalhos de Cádima (1996; 1997; 2001; 2010) são 

fundamentais para a compreensão dos pressupostos que nortearam as 

decisões no seio da RTP durante o Estado Novo sem, porém, nos fornecerem 

                                                           
1 O autor dá exemplos dos filmes emitidos pela RTP entre 1957 e 1974, dos quais se 
destacam, entre outros, A Canção de Lisboa, Chaimite ou O Pai Tirano. Também o trabalho de 
Pinto (no prelo) faz referência ao cinema emitido pela RTP, destacando a sua importância 
enquanto meio de transmissão de repertórios. 
2 É de salientar que a RTP foi até 1976 uma Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada 
com uma parte pertença do Estado Português e o restante capital dividido entre as emissoras 
particulares de radiodifusão e o público (que poderia adquirir acções a cargo de várias 
instituições bancárias), detendo o alvará de serviço público de televisão. Até 1968 só existiu um 
canal de televisão. O segundo canal passou a emitir a partir de 25 de Dezembro, baseando-se 
em grande medida na repetição de programas do 1.º canal. A RTP, que hoje contempla 8 
canais de televisão, 6 de rádio e plataforma online só se tornou pública no ano de 1976, com o 
Decreto-Lei 189/76 que aprovou o seu estatuto. (Teves 2007). 
3 Após a Revolução de 28/05/1926, e até à Revolução de 25/04/1974, vigorou em Portugal um 
regime ditatorial governado inicialmente por uma Ditadura Militar (1926–1932). Em Julho de 
1932, o então Ministro das Finanças, Salazar, ascende a chefe máximo do Governo e aprova a 
nova Constituição (1933) que sustenta o regime - Estado Novo. Após um acidente que o 
incapacitou de exercer as suas funções (Setembro de 1968), Salazar é substituído por Caetano 
que governou o país até à Revolução de 1974. Este último período ficou marcado por algumas, 
mas muito tímidas, mudanças políticas e sociais, criando uma sensação de maior abertura do 
país. Por essa razão, foi denominado “Primavera Marcelista”; no entanto, este período não 
passou de um “Outono” do regime. 
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dados relativamente a outros géneros televisivos e em particular à presença 

musical neste meio de comunicação.  

Noutro âmbito, destacam-se as publicações de Nunes (2010; 2010b; 

2012) que nos oferecem dados importantes para a compreensão do papel da 

imprensa enquanto mediador de discursos ideológicos e de gosto. O seu 

trabalho de investigação dedicado à imprensa musical em Portugal, antes e 

após a revolução de 1974, é fundamental para compreender a função de uma 

imprensa especializada que assume o papel de “gatekeeper do gosto” (Nunes 

2012). É importante ter em consideração as noções veiculadas pelo autor 

quando refere que ““Gatekeeping” é o processo através do qual as ideias e as 

informações são filtradas antes de serem publicados num canal dos media…” 

(Nunes 2012:98). Os jornalistas seleccionam os artistas sobre os quais 

escrevem, contribuindo para “(…) a formação do gosto do consumidor e para a 

criação de uma comunidade selectiva de ouvintes, eles próprios tornados 

“opinion-makers” pela fruição de determinados géneros e estilos musicais 

propostos pelo crítico.” (ibidem.).  

No que concerne ao papel dos meios de comunicação durante o período 

revolucionário, destaco a publicação colectiva de Rezola e Gomes (2014) que 

oferece uma abordagem às mudanças operadas nos media após a revolução 

de 1974, facultando dados relativos à imprensa e à televisão, assinalando uma 

“(…) “obsessão”, que logo após o derrube da ditadura o novo poder 

demonstrou, pelo domínio da comunicação social”, quando “(…) uma das 

medidas mais aclamadas do Programa do Movimento das Forças Armadas [foi] 

a consagração da liberdade de expressão e pensamento, [porém] rapidamente 

são criados novos sistemas de controlo da comunicação social.” (Rezola e 

Gomes 2014:9). 

O Festival RTP da Canção e o seu papel enquanto mediador de 

identidades, ao qual dedico a minha actual investigação, é um tema ainda 

pouco explorado. O meu trabalho é alicerçado nas premissas de Bohlman 

(2011) relativamente ao Festival Eurovisão da Canção e tem em consideração 

o trabalho colectivo editado por Tragaki (2013) que nos faculta uma abordagem 

etnomusicológica ao concurso europeu, incluindo um artigo dedicado ao caso 

português (Teixeira e Stokes 2013). No que concerne ao concurso português, 

as publicações são escassas e, por essa razão, destaco o artigo que publiquei 
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baseado na análise dos discursos veiculados pela imprensa relativamente à 

participação de Portugal no Festival Eurovisão de 1969 (Lopes 2015). É ainda 

de referir o trabalho de Mangorrinha (2014) que apresenta uma panorâmica do 

Festival a partir da imprensa periódica. 

 

Contextualização 

O primeiro exemplo apresentado neste artigo diz respeito ao programa 

Zip-Zip, o primeiro talk-show da televisão portuguesa. Estreado em Maio de 

1969, este programa aparece na senda de uma tímida mudança política, e 

consequentemente na televisão, verificada a partir de Setembro de 1968 com a 

mudança de Chefe de Estado. Entre 1933 e 1974 Portugal viveu sob o jugo de 

um regime ditatorial, muito próximo das ditaduras alemã, italiana e espanhola. 

Governado até 1968 por António de Oliveira Salazar, o Estado Novo baseou a 

sua política na limitação das liberdades fundamentais, nomeadamente da 

liberdade de reunião e de expressão, na existência de uma polícia política e de 

censura, entre outros mecanismos políticos, sociais e persecutórios que 

superintendiam diversas áreas da vida quotidiana. Com o objectivo de controlar 

aquilo que passava para a esfera pública, o regime operava dois mecanismos 

de censura: a censura prévia e a censura a posteriori. Simultaneamente, os 

processos de auto-censura e de “contorno” à censura, através do uso de 

recursos estilísticos como a metáfora, eram mecanismos basilares nos 

processos de criação artística e jornalística. Os vários sectores da rádio estatal 

- Emissora Nacional4 - e da televisão5 eram constituídos essencialmente por 

elementos da confiança do regime que operavam os mecanismos censórios 

sem que a censura do Estado tivesse uma intervenção tão estrita como a que 

actuava na imprensa. Ao contrário do esperado e do que acontecia com a 

censura prévia das publicações periódicas e da componente noticiosa da 

televisão, o processo de controlo de conteúdos na televisão, principalmente 

nos “programas de variedades”6, era operacionalizado pelos próprios 

funcionários. Não se verificando uma política propagandística definida, cabia 

aos funcionários o papel de avaliar aquilo que era passível de ser transmitido 

                                                           
4 Com emissões desde agosto de 1935. 
5 Emissões experimentais deste setembro de 1956. 
6 Classificação émica utilizada pela RTP na grelha de programação anual (Anuários RTP). 
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pela televisão. Já na componente noticiosa, principalmente a partir do início do 

conflito armado nas então colónias ultramarinas7, o exame era escrupuloso 

atendendo a pressupostos propagandísticos e de controlo de informação. A 

passagem para o uso da videotape e a consequente preferência pela emissão 

de programas em diferido, em detrimento do directo, possibilitou um maior 

controlo de conteúdos, nomeadamente no momento da pós-produção. 

As emissões experimentais de televisão iniciaram-se em 1956 sob a 

desconfiança de Salazar que não via aqui uma ferramenta propagandística. 

Esta constante suspeita, atestada por Cádima (1996), parece revelar que, ao 

invés de ver na televisão um meio de aproximar o governante àquele que é 

governado, tal como fez o seu sucessor, Salazar via porém algo pernicioso e 

permeável às influências estrangeiras. Como refere Cádima, Caetano é um 

“(…) político radicalmente diferente do seu antecessor no que diz respeito à 

predisposição e disponibilidade explícita para a instrumentalização da 

televisão...” (Cádima, 1996:207). A verdade é que, até 1968, e contrariamente 

ao que acontecia com a rádio estatal, a televisão não foi gerida enquanto 

ferramenta propagandística, resultado da inexistência de uma política 

concertada. Convém ainda lembrar que, devido à parca cobertura da rede 

eléctrica nacional e da rede de TV, a televisão chegava apenas aos centros 

urbanos, sendo suplantada pela rádio fora destes.  

Assim, a entrada de Caetano como chefe de governo (Setembro 1968) 

significou uma mudança de postura relativamente à televisão. Cádima explica 

que 

 

(…) a verdade é que ao tempo de Marcelo Caetano a RTP é explícita e assumidamente 

um “instrumento” de acção política propagandística (…) sobretudo a partir de meados 

dos anos 60, tem já um impacto significativo no campo dos media no plano nacional, 

quer pela cobertura da RTP quer pela audiência. (Cádima 2010:6-7). 

 

Apresentando uma visão mais cosmopolita relativamente aos media, 

Caetano nomeou Ramiro Valadão como presidente da administração da RTP, 

                                                           
7 A denominada Guerra Colonial, conflito armado nas então colónias portuguesas, iniciou-se na 
Índia em Fevereiro de 1961, estendendo-se a Angola no mesmo ano, à Guiné Bissau em 1963 
e a Moçambique no ano seguinte, consumindo importantes recursos económicos e humanos. 
Decorreu ininterruptamente até à Revolução de 1974 e culminou na independência destas. 
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incumbindo-lhe a tarefa de a modernizar e de a utilizar como meio para 

propagandear a almejada mudança social e política. Porém, se por um lado as 

mudanças foram demasiado tímidas, a renovação operada neste meio foi 

pontual. É neste contexto que surge o programa Zip-Zip. Seguindo o modelo 

dos talk-shows que Caetano tinha visto na televisão americana, este programa 

deu voz e imagem, durante nove meses (entre Maio e Dezembro de 1969), 

àquilo que a imprensa apelidou de “nova música portuguesa”8 (Flama, 

22/08/1969) e aos intérpretes e autores cujas preocupações sociais e políticas 

eram expressas essencialmente na clandestinidade. Infelizmente, estas 

imagens desapareceram dos aquivos da RTP devido, maioritariamente, à 

escassez de recursos e à consequente reutilização das fitas magnéticas.  

A 25 de abril de 1974 um golpe de estado militar pôs fim a quarenta e 

oito anos de ditadura em Portugal. A tão desejada democracia enfim chegou, 

mas marcada por avanços, recuos e lutas de poder entre as diversas facções 

políticas. Quase um ano após a revolução, realiza-se a XII.ª edição do Festival 

RTP da Canção (FRTPC). Organizado anualmente pela RTP desde 1964, o 

então Grande Prémio TV da Canção Portuguesa teve, desde a sua primeira 

edição, o objectivo de encontrar o representante português no Festival 

Eurovisão da Canção. Com uma estreita relação com os sistemas de produção 

musical da rádio, com o Teatro de Revista9 e com a indústria fonográfica, este 

concurso visou "(...) estimular a produção de canções de nível internacional 

que possam competir com canções de outros países no certame 

internacional..." (Regulamento FRTPC 1967), “(...) estimular a produção 

nacional de canções e incentivar o aparecimento de novos compositores e 

autores.” (Regulamento FRTPC 1971). No entanto, após a revolução, este 

concurso foi considerado reaccionário; um símbolo da ditadura e dos seus 

ideais. Por essa razão, em 1975 o concurso quase não se realizou. Todavia, 

sabendo do impacto em termos de audiência que o Festival Eurovisão10 tinha 

                                                           
8 São ainda usados como sinónimo, tanto pelos produtores do programa como pelos 
participantes e jornalistas, os seguintes conceitos émicos: “balada”, “nova balada” e “forma de 
canto renovada” (Flama, 11/07/1969) 
9 Género musico-teatral, emergente em Lisboa a partir de meados do Séc. XIX (Rebello 2010: 
1248-1253). 
10 O Festival Eurovisão da Canção é organizado anualmente, desde 1956, pela União Europeia 
de Radiodifusão (ou EBU) com o objectivo de colocar em competição os diversos países 
parceiros desta plataforma de comunicação (que não têm de ser necessariamente países 
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desde o seu início, considerou-se que a Europa deveria conhecer através da 

música as mudanças que se operavam em Portugal. Nos arquivos da RTP não 

existe qualquer registo desta edição. Sobrevivem apenas as edições 

fonográficas11 conservadas por alguns coleccionadores, os poucos documentos 

no arquivo de microfilmes da RTP e alguns artigos na imprensa. Nesta edição, 

as preocupações políticas e sociais marcaram o conteúdo das letras das 

canções concorrentes e as ansiedades democráticas ficaram bem patentes no 

sistema de votação adoptado onde cada autor elegeu a representante 

portuguesa no Festival Eurovisão. Tal como no Zip-Zip, a inexistência de 

imagens gravadas dificulta a sua análise. O acesso ao que terá sido o 

resultado sonoro só é possível através das gravações comerciais realizadas 

após o concurso, sempre com a salvaguarda das respectivas diferenças 

interpretativas, qualidade sonora e circunstâncias de gravação. Assim, a 

análise deste objecto de estudo tem sido realizada em parte a partir dos 

discursos veiculados pela imprensa onde os autores assumem posturas mais 

ou menos críticas, assumindo orientações políticas e ideológicas vincadas. 

Deste modo, num contexto marcadamente politizado, importa escrutinar as 

visões mais ou menos engajadas acerca das canções e do próprio concurso. 

 

Objectivos  

Compreendendo as lacunas na pesquisa realizada em Portugal acerca 

destes objectos, das problemáticas a eles associadas e, por conseguinte, desta 

metodologia, é objectivo deste artigo lançar as bases para discussão do papel 

da imprensa na reconstrução de memórias televisivas. Tendo em consideração 

que a pesquisa etnográfica acerca do passado é sempre mediada pelos 

interlocutores (Bohlman 1997), importa aqui reflectir acerca do papel dos 

jornalistas – muitas vezes anónimos – na construção de memórias, observando 

até que ponto as suas opiniões enformadas por pressupostos ideológicos 

podem influenciar a percepção das práticas musicais realizadas no passado e 

às quais só temos acesso a partir destas fontes secundárias. Debate-se a 

forma como a imprensa pode contribuir para a reconstrução de memórias 

                                                                                                                                                                          
europeus). Desde a sua primeira emissão, este concurso congrega milhares de milhões de 
espectadores em todo o mundo. 
11 Estes fonogramas foram editados em diferentes formatos, dependendo da editora: EP, 
Single e King Single. 
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visuais e sónicas, servindo de mediador entre o passado e o presente. 

Pretende-se dar um contributo para o debate acerca dos problemas 

metodológicos inerentes a uma pesquisa etnomusicológica do passado, 

recorrendo ao legado de Bohlman (1997) e propondo formas possíveis para 

ultrapassar os obstáculos inerentes. 

Como anteriormente referido, no contexto português o debate acerca do 

papel da imprensa no acesso a memórias de carácter visual e sónico é 

incipiente. É fundamental debater o modo como fontes inusitadas poderão ser 

ferramentas cruciais para a pesquisa etnográfica de objectos de estudo 

audiovisuais. Na impossibilidade de aceder às fontes primárias, são estas que 

nos permitem mapear não só os acontecimentos e os produtos sonoros, como 

as escolhas, interpretações, valores e lentes pelas quais foram vistos. Tendo 

em conta o seu papel enquanto “opinion makers”, esta análise permite, ainda 

que com as devidas limitações, observar pontos de vista que terão sido 

partilhadas por um público mais vasto, mapeando-se comunidades de gosto. A 

inexistência de uma política de preservação dos arquivos históricos 

audiovisuais que tem marcado as diversas administrações do canal público de 

televisão português e os diversos governos fez com que se perdessem 

diversos documentos de valor inestimável. Hoje a sua reconstituição só é 

possível através dos depoimentos daqueles que participaram e da imprensa 

que mais ou menos sistematicamente os acompanhou. Desta forma, com base 

em dois exemplos concretos, parte-se da análise das publicações periódicas 

para compreender o papel da imprensa na reformulação de memórias: 1) a 

cobertura do programa Zip-Zip (RTP, Maio a Dezembro de 1969); 2) a XII.ª 

edição do Grande Prémio TV da Canção Portuguesa (Fevereiro de 1975).  

 

Metodologia 

Os dois exemplos que aqui se apresentam correspondem às pesquisas 

em periódicos de tiragem nacional de natureza distinta e em períodos 

diferentes. Para o primeiro exemplo, as pesquisas foram feitas na Hemeroteca 

Municipal de Lisboa nos meses de Março e Agosto de 2011 (Flama e A 

Capital), no Arquivo do Núcleo Museológico da RTP durante o mês de 

Fevereiro de 2011 (Rádio e Televisão e Nova Antena) e na plataforma online 
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do periódico Diário de Lisboa12. Fez-se uma pesquisa exaustiva das 

publicações, recolha de informação, de imagens e respectivo tratamento. 

Assim, este primeiro estudo de caso baseia-se na consulta das publicações 

semanais Flama, Nova Antena e Rádio e Televisão e dos jornais diários A 

Capital e Diário de Lisboa de 1969 e do primeiro trimestre de 1970.  

No segundo caso, a pesquisa foi realizada na Hemeroteca Municipal de 

Lisboa, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2016 nos jornais de 

tiragem diária Diário Popular e O Século e nas revistas Flama e Plateia, nos 

períodos compreendidos entre Janeiro e Agosto de 1975. A pesquisa no Diário 

de Lisboa foi feita através da plataforma online, nos números publicados no 

mesmo período. 

Estas recolhas distam num período de seis anos: a primeira diz respeito 

a um programa de televisão transmitido em 1969 e a segunda à edição de 

1975 do FRTPC; a primeira foi realizada no âmbito da minha dissertação de 

Mestrado, defendida em Junho de 2012, e a segunda decorre da pesquisa 

ainda em curso para a realização da tese de Doutoramento em Ciências 

Musicais – Etnomusicologia13. Esta distância temporal é importante em 

diversos sentidos. Por um lado, permite compreender a forma de actuação da 

imprensa em dois períodos históricos distintos, pré e pós revolução; por outro, 

possibilita reflectir acerca das diferentes preocupações que nortearam as 

análises e a forma como estas podem enformar as interpretações dos diversos 

acontecimentos. 

É importante referir que não presenciei nenhum dos acontecimentos. O 

meu acesso a estes é feito a partir de fontes documentais e dos depoimentos 

recolhidos nas entrevistas etnográficas realizadas.  

 

Discussão 

A revista Nova Antena (NA), publicação semanal da RTP, da Rádio 

Renascença e do Rádio Clube Português, iniciou a sua publicação em 1968, 

sucedendo à revista Antena. Não sendo uma publicação especializada no 

âmbito musical, ao longo dos anos 1960 foi uma das publicações que 

periodicamente abordou assuntos relacionados com a música, dentre outros 

                                                           
12 Website http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/ 
13 Financiada pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
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tópicos. A NA aparece inicialmente com uma postura muito positiva 

relativamente à novidade que o Zip-Zip configurava na grelha da RTP. Numa 

escrita um tanto romanceada, compara a estreia deste programa aos avanços 

na astronomia conseguidos pelo regresso da Apolo-10 que coincidiu 

exactamente com o dia da estreia do programa, enfatizando a hodiernidade, 

dinamismo e “irrequietude” da equipa produtora. As primeiras reportagens aqui 

publicadas oscilam entre o entusiasmo e uma postura mais crítica 

relativamente à instável qualidade do programa. Uma das críticas mais 

recorrentes é ao desempenho do público que se entendia “não servir o 

programa”. Há que ressalvar que este foi o primeiro programa semanal da 

televisão portuguesa transmitido com presença do público no auditório. Apesar 

da censura e dos cortes realizados na pós-produção, este programa destacou-

se também pela novidade a esse nível, possibilitando uma interacção entre o 

que acontecia em palco e a reacção espontânea do público que transbordava 

para os telespectadores. Num tom um tanto jocoso, a NA chega mesmo a 

facultar-nos uma caracterização deste: “(…) alguns candidatos a artista e o 

novo tipo “herói de bairro lisboeta” que costuma frequentar os sete cafés que 

se estendem entre o Saldanha e o Marquês de Pombal” (14/07/1969). É 

interessante o destaque dado ao que a NA caracteriza como “valor humano” 

dos convidados e à importância dada àqueles que de outra forma não teriam 

voz na televisão nem chegariam a um público tão vasto. Ao longo do tempo, os 

textos vão escasseando e vão dando lugar às fotografias, destacando os 

convidados musicais em detrimento dos restantes. Assim, passamos a ter 

acesso a pouco mais do que as curtas legendas que as acompanhavam, uma 

vez que a opinião do autor aparecia raras vezes e em pequenas notas. Os 

dados recolhidos ao longo desta pesquisa não permitem chegar a uma 

conclusão acerca desta opção editorial. No entanto, face à actuação da 

censura e da polícia política que ao longo das emissões do Zip-Zip foram 

apertando o cerco, não só ao próprio programa como aos vários intérpretes 

que nele actuaram14, posso supor que esta preferência pela imagem poderá ter 

sido uma estratégia para contornar os bloqueios da censura.  

                                                           
14 Em entrevista (16/05/2011), Francisco Fanhais relatou que, após a participação no Zip-Zip, a 
polícia política passou a seguir de perto, a interferir e mesmo a proibir as suas actuações ao 
vivo. 
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Ilustração 1 - Manuel Freire no Zip-Zip. Nova Antena, 01/09/1969. 

 

A publicação semanal Flama iniciou a sua actividade em Fevereiro de 

1937 e publicou o último número a 02/09/1976. A partir desta revista dedicada 

às actualidades nacionais foi possível aceder a artigos e a fotografias relativas 

tanto ao Zip-Zip e aos seus bastidores, como aos artistas nele presentes. O 

destaque dado aos bastidores parece ser uma estratégia para criar uma 

proximidade entre o público e os intervenientes. Apesar do conteúdo fotográfico 

ser na sua maioria a preto-e-branco, as imagens presentes nas capa e 

contracapa eram muitas vezes dedicadas ao Zip-Zip e editadas a cores, o que 

nos permite reconstituir pormenores aos quais nem os telespectadores 

puderam ter acesso através da emissão15. Nesta publicação, os artigos 

dedicados ao que se considerava ser “o primeiro programa válido da RTP” 

(18/07/1969) não foram publicados com a mesma regularidade da Nova 

Antena. Porém, os artigos apresentam mais conteúdo escrito e assentam sobre 

uma série de valores que, veladamente, se mostram contrários ao regime. Esta 

                                                           
15 Relembro que desde o seu início e até 07/03/1980, a RTP emitiu a preto-e-branco. Depois do 
início das emissões a cores, estreadas no XVII.º Festival RTP da Canção, muitos 
telespectadores possuíram durante muito tempo receptores a preto-e-branco. 
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revista, publicada pela Juventude Escolar Católica16, é um caso interessante 

merecedor de um estudo mais aprofundado, tendo em conta o contexto da sua 

publicação e os ideais veiculados através das matérias relacionadas com o Zip-

Zip. À música presente no Zip-Zip atribuem-se valores como a não 

artificialidade, a espontaneidade, a não alienação do público, a crítica, a 

heterogeneidade e a novidade, considerando-o um mecenas e um contributo 

fundamental para a “renovação da música portuguesa”. Entende-se a televisão 

como educadora e como meio para despertar as audiências alienadas. Muitas 

das canções interpretadas no Zip-Zip reflectiam as preocupações sociais e 

políticas de uma geração que se via arrastada para a Guerra Colonial, uma 

preocupação também latente nas vertentes católicas progressistas. Verifica-se 

que, apesar de vários artigos terem uma visão muito positiva do programa e 

abordarem estas questões ideológicas, em determinadas circunstâncias o 

crítico não se absteve de o julgar17. Referindo-se à música, a Flama reflecte 

sobre questões de censura, ainda que use um eufemismo para a denominar – 

veto, debatendo o que considera ser injusto: 

 

Permite-se (e muito bem) que as letras das canções em outras línguas tragam 

mensagens de protesto, revolta, amor ou sonho com uma força desusada. As palavras 

usadas são muitas vezes rudes, fortes, para dar força, por contraste artístico, a um 

estado de alma, ou para reproduzir, em toda a sua violência, o sentimento do choque 

desejado. Pois bem, não se permite que os nossos cantores de baladas utilizem um 

expressionismo aos outros concedido. Este um exemplo, entre diversos, de um tipo de 

alienação. Não se faz, como é óbvio, a apologia do obsceno, mas apenas se pretende 

reagir contra uma falsa noção de pudor que é pior do que a obscenidade em si, que é, 

pelo menos, muito mais doentia.” (Flama, 18/07/1969).  

 

A entrevista a José Nuno Martins (22/08/1969), responsável pela 

selecção musical do Zip-Zip, foi importante para que o público pudesse aceder 

aos valores que nortearam as suas escolhas. Recorrendo a intérpretes/autores 

                                                           
16 A Juventude Escolar Católica foi um organismo da Acção Católica Portuguesa (instituída em 
1935). Ao longo das décadas de 1960 e 1970, “A vontade de intervenção social e política 
alastra a cada vez maiores sectores da Igreja, atingindo praticamente todos os organismos da 
Acção Católica” (Rosas e Brito 1996:137-139). As diferentes tomadas de posição de um grupo 
de católicos – considerados progressistas – reflectem-se quer através da imprensa, quer 
através de acções que o distanciam do regime, da sua política colonial e das suas 
arbitrariedades. 
17 Sob o pseudónimo O Crocodilo. 
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que actuavam nos circuitos universitários, muitas vezes clandestinamente, e 

muitos deles colegas de José Nuno na Faculdade de Letras de Lisboa, 

demonstra-se uma postura contrária aos valores políticos e estéticos 

veiculados pelo regime através da Rádio e da Televisão, o que a partir de 1969 

passou a ser denominado como “nacional-cançonetismo”18.  

Por outro lado, as entrevistas com músicos como Adriano Correia de 

Oliveira, José Jorge Letria e Francisco Fanhais acerca das suas participações 

no programa deram o mote para a discussão acerca da música em Portugal, 

divulgando uma música com componente crítica, aquilo que se apelidava de 

“renovação da música portuguesa”. Uma das entrevistas a Fanhais, publicada 

pela Flama, é introduzida por um texto que nos reporta para uma ideia de 

consciência colectiva, transmitida através das canções:  

 

A sua voz, as suas canções, a sua presença simpática facilmente encontram aceitação 

num meio que anseia por consagrar reais valores. Padre Fanhais procura, nas baladas 

que interpreta, transmitir as esperanças das pessoas, o seu dia-a-dia – esse um novo 

factor para explicar o êxito obtido. (18/08/1969).  

 

Na semana seguinte, a Flama publica uma entrevista mais extensa a 

Fanhais que esclarece os seus objectivos, explicando de que forma concilia a 

sua actividade de sacerdote com a escrita de canções: “Para mim cantar é 

dizer, em música, texto, poemas, letras. Não quaisquer textos, mas aqueles 

que ajudam as pessoas a tomar consciência, que levam os outros a libertar-

se.” (22/08/1969). No rescaldo da participação de Adriano Correia de Oliveira 

no Zip, a Flama publica uma entrevista onde se discute o reflexo desta 

participação na sua carreira musical. Adriano aproveita esta visibilidade para 

explicar: “O que eu pretendo fazer, honestamente, tentar um caminho, que não 

seja o único, de renovar a música portuguesa, dando às pessoas algo mais que 

as “chachadas” alienatórias que por aí se cantam.” (Flama, 11/07/1969). 

 

                                                           
18 Conceito veiculado pelo jornalista João Paulo Guerra no suplemento A Mosca do Diário de 
Lisboa (César 2010). 
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Ilustração 2 - Luís Andrade - realizador (de costas) e Carlos Cruz - apresentador (ao telefone) 

no processo de pós-produção do Zip-Zip. À direita o aparelho de videotape. Flama, 24/10/1969. 

 

As críticas semanais publicadas no Diário de Lisboa (DL) e assinadas 

pelo crítico de televisão Mário Castrim oferecem-nos um relato mais ou menos 

detalhado acerca da música no programa. Recebendo-o muito 

entusiasticamente, Castrim afirmou que o Zip-Zip trazia “duas horas vivas 

numa TV morta” (27/05/1969). Porém, não se coibiu de tecer críticas à falta de 

planeamento ou às oscilações qualitativas, mas reconhecendo sempre o seu 

papel enquanto mediador de discursos alternativos àqueles que eram 

veiculados pelo regime. É ainda no suplemento juvenil do DL que João Paulo 

Guerra utiliza pela primeira o conceito de “nacional-cançonetismo”, referindo-se 

à música veiculada pelos sistemas de produção da rádio nacional que 

branqueava quaisquer preocupações de carácter social ou político. A “nova 

canção portuguesa”19, transmitida pelo Zip-Zip, assumia assim uma postura 

contrária aos valores “oficiais”. Transmitida para uma audiência de milhões de 

telespectadores, deu voz e corpo, pela primeira vez, a uma corrente até então 

clandestina. 

A revista Rádio e Televisão, semanário de espectáculos, iniciou 

actividade com o início das emissões experimentais da RTP em 195820. A 

                                                           
19 Conceito émico utilizado pelos autores e intérpretes ao longo do programa e reproduzido 
amiúde pela imprensa analisada. 
20 Vide Pinto (no prelo). 
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cobertura ao Zip-Zip foi bastante regular apresentando rúbricas de crítica21 que 

o posicionaram num polo oposto ao dos restantes programas de variedades, 

afirmando que o “Zip-Zip não nasceu para pactuar com a rotineirice dos 

programas de variedades do Lumiar” (31/05/1969). Publicou antevisões, 

reportagens feitas nos dias de gravação do programa, dando destaque aos 

bastidores, entrevistas com os artistas e apresentadores. Esta estratégia 

possibilitou que os leitores pudessem ter acesso àquilo que não conseguiam 

através da emissão televisiva, criando em torno do Zip-Zip uma narrativa que 

se estendeu no tempo e através de diversos meios de comunicação, numa 

espécie de transmedia storytelling (Jenkins 2011). Foram ainda publicadas 

diversas fotografias que nos permitem reconstruir visualmente o programa. Por 

outro lado, as opiniões dos telespectadores aqui publicadas deram ênfase às 

comunidades de gosto que se começavam a delinear, sendo outra plataforma 

de interação entre o público e o programa, alargando um dos principais 

pressupostos do Zip-Zip. É interessante um artigo que debate o problema da 

popularidade fémera (hoje tão actual) gerado pelo programa (30/08/1969) que, 

pela primeira vez, deu voz e uma face a personagens dos mais varidados 

grupos sociais e tempo de antena a problemas diversos que até então não 

tinham espaço na esfera pública. Como podemos verificar no artigo publicado 

pela Flama: “O grande êxito do programa será colocar os portugueses dos 

nossos dias em contacto com a vida, sem espartilhar a imagem desta atrás das 

espessas muralhas das convenções, de um doentio parece mal e de uma falsa 

decência.” (18/07/1969). 

 

Ilustração 3 - Francisco Fanhais no Zip-Zip. Rádio e Televisão, 26/07/1969. 

                                                           
21 Rúbrica anónima intitulada Telecrítica. 
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Por seu turno, no jornal diário A Capital é possível aceder ao discurso do 

crítico de televisão Correia da Fonseca. Aqui encontramos um conceito que 

marcou a música presente no Zip-Zip: “música de raizes portuguesas” 

(27/05/1969). Logo no primeiro programa, com a participação de Adriano 

Correia de Oliveira que interpretou uma canção de “origem alentejana” e outra 

“inspirada em temas açoreanos” (ibidem), fica estabelecida a afinidade com o 

movimento da canção de protesto que se vinha a desenhar desde o início da 

década de 1960 e encontrava no “aproveitamento de materiais folclóricos” 

(ibidem) as bases para construção de uma “nova música portuguesa”22. 

O programa durou apenas nove meses na grelha da RTP. O cerco da 

censura que cada vez mais se apertava em torno do programa, dos seus 

produtores e dos intérpretes que aqui se mostraram ao grande público e 

encetaram uma actividade regular, fez com que os produtores decidissem que 

o programa terminaria a 29 de Dezembro de 1969. 

As publicações analisadas não só resumem o que aconteceu nas várias 

edições do programa como permitem que este se estenda no tempo, para além 

dos 90 minutos de emissão pela RTP todas as Segundas-feiras. A imprensa 

criou um conjunto de narrativas paralelas, perpetuando a sua memória o que 

nos permite hoje aceder aos valores a partir dos quais foi analisado pelos 

jornalistas. O Zip-Zip e os intérpretes que aí actuaram foram vistos pelo prisma 

da modernidade, da evolução, da liberdade e da consciência contra a 

alienação. Haverá certamente uma ligação com a revista Mundo da Canção, 

iniciada precisamente em Dezembro de 1969, onde se “Criticava implicitamente 

o sistema político ao desvalorizar os géneros musicais dominantes nos meios 

de comunicação e que eram controlados pelo aparelho do Estado, caso da 

rádio, da televisão e da imprensa. (Nunes 2012:105). Como podemos hoje ler 

no website dedicado a esta revista, a Mundo da Canção surgiu “com o 

objectivo de lutar contra o cançonetismo apodrecido e ajudar a construir uma 

canção diferente” (Avelino Tavares, director da MC, no website23), o que se 

constata logo na capa do primeiro número, dedicada a Francisco Fanhais. A 

MC continuou a dar destaque a uma “música com palavras carregadas de 

                                                           
22 Vide Côrte-Real (2010). 
23 http://mundodacancao.pt/historial-mc/revista-mc/ 
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sentido” (ibidem.), estendendo no tempo os valores trazidos à esfera pública 

pelo Zip-Zip. 

Temos, deste modo, acesso àquilo que foi emitido pela RTP, às 

decisões dos seus agentes, assim como à teia de valores a eles associados. 

Como José Nuno Martins afirmou: “Estou profundamente empenhado em 

contribuir para a renovação da música portuguesa e creio que as baladas são a 

via indicada.” (Flama, 22/08/1969). Se através das matérias publicadas e das 

fotografias podemos reconstruir o programa e a música aí executada, através 

das entrevistas aos produtores e aos cantautores podemos aceder aos valores 

que pautaram a sua concepção.  

 

 

Ilustração 4. Fialho Gouveia, Raul Solnado e Carlos Cruz - apresentadores e produtores do 

Zip-Zip. Contracapa da Flama, 06/06/1969.  

 

O segundo exemplo abordado neste artigo é dedicado a um dos 

programas de maior importância nas cenas televisiva e musical em Portugal – 

o Festival RTP da Canção, concurso anual organizado pela RTP, com o 

objectivo de escolher a representação portuguesa no Festival Eurovisão da 

Canção. A atenção dedicada a este programa pela imprensa desde a sua 

primeira edição reflecte a posição privilegiada que durante várias décadas 

ocupou em Portugal. Tal como anteriormente referido, a edição de 1975 esteve 

em risco de não se realizar. O vínculo ao regime que no ano anterior fora 

deposto fez com que fosse olhado com desconfiança tanto pelas chefias da 

televisão como pelos autores e intérpretes. Todavia, e apesar desta aparente 

rejeição, a sua importância na divulgação de canções e, consequentemente, 



 
                                 ISSN: 2014-4660 

   

                                                       NÚMERO 10  – OTOÑO 2017 
 231 

dos valores inerentes à criação musical poderá ter sido um motivo para que 

efectivamente fosse realizado, ainda que em moldes muito diferentes das 

edições anteriores: ao contrário do habitual, os compositores e letristas 

concorrentes foram convidados; o usual júri distrital foi substituído por um júri 

unicamente constituído pelos autores participantes que escolheu a vencedora; 

no final da votação, os autores puderam proferir uma declaração de voto que 

foi posteriormente publicada na imprensa (Flama, 16/02/1975); as canções não 

foram emitidas em directo, mas em diferido nos dois canais da RTP, em três 

períodos de emissão; apenas a votação foi emitida em directo no dia 

15/02/1975. É curioso observar que, ao contrário do habitual, o regulamento 

tem uma data posterior à do programa, o que espelha bem o processo 

revolucionário em que se vivia, pautado pela ideia que o documentário sobre a 

ocupação da Herdade Torre Bela tão inequivocamente revela: “Não devem 

estar à espera que legalmente saia um decreto a dizer que vocês podem 

ocupar. Vocês ocupam e a lei há-de vir.”24. As imagens desta edição do 

Festival desapareceram dos arquivos da RTP, desconhecendo-se a razão. A 

imprensa da época possibilita-nos uma reconstrução deste programa e as 

gravações comerciais feitas a posteriori ajudam-nos a reconstituir esta memória 

musical. Todavia, tal como Rezola e Gomes (2014) salientam, é necessário ter 

em consideração que “Os meios de comunicação social são [neste período 

pós-revolucionário] sucessivamente acusados de contribuírem para ampliar o 

clima de instabilidade que se vivia, sendo evidente a sua elevada politização.” 

(2014:12). Deste modo, a sua análise tem invariavelmente de considerar estas 

limitações, tendo em conta o seu papel instrumental.  

Como me relatou Carlos Guerreiro, um dos intervenientes na canção 

Alerta! da autoria do GAC25, as diferenças entre a interpretação televisiva e a 

gravação em disco podem ser gritantes, o que acarreta muitas restrições à 

análise. Esta canção, composta muito tempo antes do concurso, excedia os 3 

                                                           
24 Documentário de 1977 da autoria de Thomas Harlan. “A propriedade da herdade da Torre 
Bela pertencia à família real de Bragança. A herdade fora ocupada a 23 de abril de 1975, tendo 
sido posteriormente criada uma cooperativa.” 
(http://media.rtp.pt/memoriasdarevolucao/acontecimento/ocupacao-da-herdade-torre-bela/) 
25 O GAC – Grupo de Acção Cultural – Vozes na Luta. Colectivo de cantores, com ligações à 
UDP, formado a 01/05/1974 por iniciativa de José Mário Branco que actuou em centenas de 
sessões de canto livre por todo o país (Guerreiro e Roxo 2010). 
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minutos regulamentares impostos pela EBU26 e, na impossibilidade de cortar 

alguns versos e comprometer a mensagem política que transmitia, foi decidido 

que seria cantada ao dobro da velocidade. A reconstrução desta performance 

fica assim unicamente ao critério da nossa imaginação.  

 

 

Ilustração 5 - Duarte Mendes - vencedor do Festival RTP da Canção de 1975.                               

Capa da Flama, 16/02/1975. 

 

Neste período pós-revolucionário, a canção de intervenção foi utilizada 

enquanto arma de luta e de educação democrática (Côrte-Real 2010). Nas 

matérias publicadas, a imprensa destaca a heterogeneidade (Diário Popular) 

das canções que, sendo mais ou menos militantes, assentam numa linha 

comum – a revolução. Porém, ao ler os artigos, percebemos que na verdade o 

autor considera que as canções não apresentam alternativa estética àquelas 

que foram apresentadas neste certame antes da revolução. Acusações à falta 

de democracia dentro de um concurso realizado por convite e votado apenas 

pelos autores e não pelo público, acusações à falta de renovação da sua 

estrutura e à falta de renovação das estruturas musicais e líricas são 

                                                           
26 European Broadcast Union. 
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recorrentes neste jornal. O mais extenso comentário é dedicado à canção 

Alerta! que considera poder ser uma “bofetada na Eurovisão” (Diário Popular, 

14/02/1975), o que denota algum favoritismo e, consequentemente, uma linha 

política. A utilização de adjectivos como pomposo e despropositado para 

caracterizar o concurso dos anos anteriores, marcado pelos vestidos compridos 

e smokings, contrasta com a informalidade pretendida nesta edição que 

deveria mostrar o “aqui e agora”27, mas que acabou por falhar nesta 

concretização. Citando José Mário Branco, O Século, explica que esta edição 

falhou no uso da canção como “luta do povo”, referindo que “a canção é uma 

arma e eles não sabiam” (17/02/1975) e que a politização não significou uma 

melhoria na qualidade do Festival. 

 

 

Ilustração 6 - José Luís Tinoco - autor, Duarte Mendes - intérprete e Pedro Osório - 

orquestrador, vencedores do XII.º Festival RTP da Canção. Diário Popular, 17/02/1975. 

(fotografia cedida pelo website https://festivaiscancao.wordpress.com/) 

 

No Diário de Lisboa, para além da habitual crítica de Castrim que 

acerrimamente criticou a falta de originalidade e de arrojo das canções, foram 

ainda publicados diversos artigos que defendiam ou criticavam a canção do 

GAC principalmente por esta não ter sido originalmente composta para o 

programa e já ser conhecida do público. Posicionavam-se a favor da canção de 

Sérgio Godinho aqueles que a consideravam a única que efectivamente 

denunciava os recuos políticos e a manutenção de um status quo anterior à 

                                                           
27 Expressão recorrentemente utilizada nas várias reportagens feitas pelos periódicos Diário 
Popular e Flama quando reflectem acerca do papel da música enquanto meio para denunciar o 
que acontecia na sociedade portuguesa. 

https://festivaiscancao.wordpress.com/
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revolução. Ambas as posições criticavam a canção vencedora por ter uma 

mensagem considerada “frouxa” e que mostrava que em Portugal nada tinha 

mudado. Apensar das diferentes opiniões, uma é comum: considerava-se que 

os compositores escreveram como se ainda existisse censura em Portugal. 

Este leque de opiniões, formuladas a partir de diferentes engajamentos 

políticos mas com um objectivo comum, é demonstrativo dos antagonismos 

que um ano após a revolução de Abril já se percebiam. Demostra as diversas 

posturas políticas mais ou menos radicais que se desenhavam na sociedade 

portuguesa e que simbolizam as lutas de poder que marcaram o PREC28.  

 

 

Ilustração 7 - Maria Elisa e José Nuno Martins - apresentadores da edição de 1975 do Festival 

RTP da Canção. Diário Popular, 17/02/1975. 

 

A Flama considera que este programa “feito em mangas de camisa e 

sem vedetismos” apresentou “intenções políticas não conseguidas”. Dá grande 

destaque a José Mário Branco e fala não só dos objectivos políticos (“e não 

artísticos”) da participação do GAC como das suas intenções relativamente ao 

papel da música na nova sociedade democrática. Nos vários artigos publicados 

antes e depois de 15 de Fevereiro, a caracterização feita a este que foi desde o 

seu início o maior show da televisão portuguesa passa por adjectivos como 

“velho” e “medíocre”, sem quaisquer alternativas à “realização burguesa”, 

“demagógica”, “entorpecedora” e “pseudo-cultural” do período ditatorial. Na 

verdade, seis anos volvidos e uma revolução depois, a caracterização agora 

feita é exactamente igual às que encontramos entre 1964 e 1974. 
                                                           
28 PREC - Período revolucionário em curso, decorrido entre a Revolução de 25/04/1974 e a 
contra-revolução de 25/11/1975, incluindo o denominado “Verão Quente” de 1975. 
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As matérias publicadas no matutino O Século e na revista semanal 

Plateia diferem na linha editorial. Enquanto O Século apresenta uma 

reportagem aparentemente “neutra”, sem grandes juízos de valor, a Plateia 

opta por dar voz não só aos intérpretes e autores participantes como a autores 

que anteriormente tinham concorrido ao Festival. Considerando que a 

representação portuguesa na Eurovisão é “fraca”, esta revista forja 

comunidades que comungam opiniões relativamente à música na televisão, 

disseminando o seu modo de pensar. É a partir desta revista que temos acesso 

a um maior número de imagens deste FRTPC. 

 

 

Ilustração 8 - Painel de jurados (e também autores) do Festival RTP da Canção de 1975. 

Plateia, 25/02/1975 

 

Considerações finais 

Paul M. Hirsch considera que os críticos são “gatekeepers autónomos” 

ou “consumidores sub-rogados” que servem como “líderes de opinião para o 

seu círculo de leitores” (apud Fenster 2002:83). Para este autor, o crítico 

expressa a sua opinião pessoal e autónoma acabando por suscitar efeito na 

opinião dos leitores. Porém, sabemos que não é assim. Como vimos, as 

interpretações são enformadas por questões políticas e ideológicas. Os 

investigadores que se seguiram argumentam que à formulação de Hirsch 

faltava a dimensão das indústrias culturais e que esta imagem de 

imparcialidade e credibilidade influenciou erroneamente as audiências nas 

questões do gosto (Stratton apud Fenster 2002:88). Fenster chama a atenção 

para o facto de estes críticos e jornalistas não serem independentes seja em 
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termos laborais, seja em termos ideológicos, e para o facto de assumirem uma 

posição social e uma visibilidade privilegiadas. Apesar de se reportar aos 

críticos de Rock, é possível aplicar os pressupostos de Fenster aos exemplos 

aqui descritos: “As posições discursivas dos críticos funcionam tanto enquanto 

membros da audiência que são, presumivelmente semelhantes aos seus 

leitores, como enquanto oradores de uma posição de perícia e de autoridade 

que os diferencia dos mesmos” (Fenster 2002:84). 

A partir desta análise, foi possível atestar a importância da imprensa 

como meio de reconstrução de memórias de natureza histórica, social, visual e 

musical, destacando-se o valor destes documentos históricos no trabalho 

etnográfico, bem como o papel dos diversos agentes enquanto intervenientes 

directos nesta reconstrução. Colmatando a inexistência de imagens televisivas 

gravadas, é a partir das matérias publicadas nos periódicos que podemos 

mapear intervenientes e performances. Ficam, contudo, por apurar as razões e 

pressupostos ideológicos para o desaparecimento destas imagens.  

Como Klein afirma, “a crítica cutural tem sido reconhecida por conferir 

um status ao objecto que avalia” (2005:1). Deste modo, é de suma importância 

o seu papel enquanto mediador de valores acerca da música, destacando-se o 

papel dos jornalistas e críticos enquanto opinion makers e influenciadores de 

opiniões e gostos. Ainda que com as devidas limitações, proporciona-nos o 

acesso aos discursos e valores dos músicos e da audiência. Tanto no período 

marcado pela ditadura como no período pós-revolução, os valores associados 

à música transmitidos por estes profissionais permitem-nos posicionar não só 

aqueles que escrevem como os próprios objectos televisivos e musicais, 

traçando linhas de interpretação daquilo que poderá ter sido a recepção dos 

programas. Desta forma, pelo seu papel na escolha dos intérpretes veiculados 

pelo Zip-Zip, José Nuno Martins assume-se enquanto “gatekeeper do gosto”, 

funcionando como filtro e como catalisador para um conjunto de músicos 

associados a determinada linha ideológica. Por outro lado, os músicos, através 

dos jornalistas, assumem também esse papel, criando em torno deles próprios 

e daqueles que partilharam os mesmos valores estéticos e ideológicos uma 

comunidade de gosto. Simultaneamente, importa destacar o papel dos 

jornalistas e dos críticos, nomeadamente o papel de Mário Castrim. 

Conhecendo a biografia deste crítico e sabendo da sua postura ideológica 
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contrária ao regime, é importante igualmente compreender o seu papel também 

enquanto “gatekeeper do gosto”, influenciador de opiniões, que em grande 

medida terá contribuido para a associação destes programas a uma linha mais 

politicamente engajada. 

Estes profissionais são a face visível de um conjunto de pessoas que 

partilha os mesmos valores, assumindo assim simultaneamente o papel de 

influenciadores e de influenciados e conferindo o que Travis (1990) considera 

“a sense of legitimacy” (apud Klein 2005:2). A construção destas narrativas 

valorativas em torno do Zip-Zip, do Festival RTP da Canção e da música aqui 

interpretada enformaram os discursos do público não só na época em que 

foram publicados, como hoje enformam a visão dos investigadores, afigurando-

se como uma das fontes principais para construção do conhecimento em torno 

destes objectos. Nunes (2012) considera que no jornalismo musical da década 

de 1980, “a ideologia política tornou-se numa ideologia da estética que 

sustentava agendas de gosto.” (2012:107). Pelo contrário, pelo que aqui 

observámos nas décadas de 1960 e 1970, o jornalismo era marcadamente 

político e os pressupostos estéticos tinham um pendor vincadamente 

ideológico. No entanto, e apesar do seu enorme valor como fonte para a 

investigação e enquanto meio para posicionar os comportamentos expressivos 

nos seus contextos, o investigador nunca deve perder de vista o carácter 

subjectivo destas fontes. Deve constantemente lembrar-se que a construção do 

passado é feita de escolhas, de discursos e de silêncios. As etnografias do 

passado esbarram com as limitações interpretativas tanto do investigador como 

o investigado, acrescendo o carácter maleável da memória. Nos dois contextos 

estudados, os valores políticos são de suma importância e nunca poderão ser 

perdidos de vista quando procedemos à análise dos dados. As escolhas e os 

discursos são construídos a partir de uma teia de valores que define a lente 

com que os acontecimentos são vistos e nos chegam. A interpretação do 

investigador, enformada também pelos seus próprios valores, assenta assim 

num constante assumir de escolhas e num permanente exercício de escrutínio. 
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